
இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம் 

ககாழும்பு 
 

ஊடக அறிக்கக 

********************* 
 

இஇஇஇஇஇ இஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇ இஇஇஇஇஇஇஇஇஇ 40,000 இஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇ இஇஇஇஇ இஇஇஇஇஇஇஇஇ 

இந்தியாவின் 500 மில்லியன் அமெரிக்க டடலர ் கடனுதவி ஊடாக 

வழங்கப்படுகின்ற 40,000 மெட்ரிக்மதான் டீசல்  உயர ் ஸ்தானிகர ் ககாபால் 

பாக்டட அவரக்ளால் டடடடடட டடடடடடடடடட அமெசச்ர ் மகௌரவ காமினி 

டடடடடடடட அவரக்ளிடெ் இன்மறய தினெ் மகாழுெ்பில் மகயளிக்கப்பட்டது. 

டடடடடட டடடடடடடட, டடடடடடடடடடடடடட டடடடடடடடடடடடடடட டடடடட ொரச் ்

ொதெ் 16, 20 ெற்றுெ் 23 ஆகிய திகதிகளில் வழங்கப்பட்டடடடடடடட 

மதாடரச்ச்ியாக டடடடடடடடடடடடடடடடடட நான்காவது மதாகுதி டடடடடடடடட. 

கடடடதவி திட்டத்திற்குடட உள்வாங்காெல் 2022 டடப்ரவரியில் இந்திய 

டடடடடடட கூட்டுத்தாபனத்டடடட வழங்கப்பட்டுள்ள 40,000 மெட்ரிக்மதான் 

டடடடடடடடட டடடடட டடடடட டடடடடடடடடடட டடடடடடடடட டடடடடடடடடடட 

டடடடட 50 டடடடடடடடடடடடட டடடடடடடடடட டடடடடடடடடடட டடடடட 

டடடடடடடடட, டடடடடடடட 200,000 டடடடடடடட டடடட டடடடட. 
 

2.  இந்நிகழ்வில் உமர நிகழ்த்திட  உயர ் ஸ்தானிகர ் ககாபால் பாடடடட  

அவரக்ள், டடடடடடடடடடட முதலிடெ் மகாள்மகயின்கீழ் தற்கபாமதய 

சூழ்நிமலகமள கருதத்ில்மகாண்டு இலங்மக ெக்களுக்டடட இந்தியாவின் 

டடடடடடடடடடடடடட உறுதியான டடடடடடடடடடட இந்த எரிமபாருள் 

விடடகயாகெ் அமெந்திருப்பதாக குறிப்பிட்டடடட. இகதகவமள வடடடடடடடடட 

அமெசச்ர ் டடடட காமினி டடடடடடடட அவரக்ளுெ் குறித்த எரிமபாருள் 

டடடடடடடடடடட இந்திய அரசாங்கதத்ிற்கு நன்றியிமன மதரிவித்திருந்டடடட. 

இதற்கு முன்னதாக ொரச் ் 23ஆெ் திகதி இலங்மக பிரதெர ் கென்மெதங்கிய 

ெஹிந்த ராஜபடடட அவரக்ள், இலங்மகக்காட டடடடடடட டடடடடடடட கடன் 

வசதிகள் டடடடடடட மபாருளாதார அபிவிருத்தி உதவிகள் ஆகியவற்றிற்காக 

பிரதெர ் நகரந்திர கொடி அவரக்ளுக்கு நன்றியிமன மதரிவித்டடருந்த 

அகதகநரெ் எதிரக்ாலதத்ிலுெ் இலங்மகயின் அபிவிருதத்ியில் இந்தியா விகசட 

கவனத்திமன மசலுத்துடடன எதிரப்ாரப்்பதாகவுெ் குறிப்பிட்டிருந்டடடட. 
 

3. 2022 மபப்ரவரி 02டடட திகதி மபட்கராலிய மபாருட்கள் மகாள்வடடடற்காக 

இந்தியாவின் ஏற்றுெதி இறக்குெதி வங்கியுெ் (டடடடடடட டடடடட) இலங்மக 

அரசாங்கமுெ் 500 மில்லியன் அமெரிக்க மடாலர ் கடனுதவி உடன்படிக்மக 

ஒன்றிமன மகடடடடடடடடடடடடடடடடடடட இசச்ந்தரப்்பதத்ில் நிமனவில் 

மகாள்ளப்படகவண்டியதாகுெ். இலங்மக சாரப்ாக திமறகசரி மசயலாளர ்

திரு.எஸ்.ஆர.்ஆடட்ிகல அவரக்டடடட இந்தியாமவ பிரதிநிதிதத்ுவப்படுத்தி 

எக்டடெ் வங்கியின் டடடடட மபாது முகாமெயாளர ் திரு.டடடடட டடடடடடட 

அவரக்ளாலுெ் டடடட டடடடடடடடடடட டடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடட 

குறிப்பிடதத்க்கது. 

 

 4. கெலுெ், இலங்மக அரசாங்கத்தினால் டடடுக்கப்பட்ட அவசரொனதுடட 

பிரத்திகயகொனடடடடட ககாரிக்மகக்கு அமெவாக உணவு ெற்றுெ் ெருந்துடட 



மபாருடக்ள் உட்பட அதத்ியாவசிய மபாருடக்மள வடடடடடடடடடடடட ஒரு 

பில்லியன் அமெரிக்க டடலர ் கடனுதவிமய வழங்டடட 

தீரெ்ாடடடடடடடடடடடடடடடட இந்த திட்டத்தின்கீழ் முதலாவது மதாகுதி அரிசி 

மவகுவிமரவில் இலங்மகமய வந்தமடயடடள்ளடட டடடடடடடடடடடடடடடடட. 

அகதகபால, இவ்வருடதத்ின் ஜனவரி முதல் பகுதியில் டடடட பரிொற்ற 

டடடடடடடடடட 400 மில்லியன் அமெரிக்க டடலடட, ஆசிய கணக்குத் தீரவ்க 

ஒன்றியடடடடடடடடட 515 மில்லியன் அமெரிக்க டடலடடடடடடடட டடடடடடட 

மகாடுப்பனடடடட டடடடடடடடடடடட டடடடடடடட டடடட டடடடடடட இந்தியாவால் 

வழங்கப்பட்டிருந்தட. டடடடடடடடடடடடட, 2022 முதல் காலாண்டில் இலங்மக 

ெக்களுக்கான இந்தியாவின் ஆதரவானது 2.5 பில்லியன் அமெரிக்க 

டடடடடடடடடடட டடடடடடடடடடடடடட டடடடடடடடடடடடடடடடட. 

 

5.  இலங்மகயின் அவசர கதமவயிமன கருத்தில்மகாண்டு கடடடதவிகடட 

டடடடடடடட துரிதொக தீரெ்ானிப்பதற்குடட அவற்றிமன 

அமுல்படுதத்ுவதற்குடட இந்தியா டடடடடடடடடடடடடடடடட கடுமெயாட 

உமழப்பிமன கெற்மகாண்டிருந்தது.  

 

6. டடடடடட, இலங்மகயில் துமறமுகெ், புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி, 

உற்பத்தித்துமற கபான்ற முக்கிய துமறகளில் டடடடடடடடடடடடடடடட இந்திய 

முதலீட்டினூடாக டடடடடடட டடடடட முதல் நீண்ட காலடட வமரயான ஆளுமெ 

உருவாக்கத்திற்காட முயற்சிகமள இந்திய அரசாங்கெ் மதாடரந்்து 

ஊக்குவிடடடட வருகின்றது. 

************** 

மகாழுெ்பு 

02 டடடடடட 2022    


